
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปี 2563) 
 
ตัวบ่งชี ้6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (ด้านห้องสมุด  หนังสอื  ต ารา  สิ่งพิมพ์  วารสาร  ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรที่เอือ้ 
ต่อการเรียนการสอน) 
 

การด าเนินงาน หลักฐานการอ้างอิง 

1. มีระบบ  มีกลไก 
ผลการด าเนินงาน 
                  ส านกัหอสมดุมีการด าเนินงานตามแผนงานท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ใน 
แผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัและของฝ่ายวิชาการ  โดยในปีการศกึษา 2563  ได้มีการ 
ด าเนินงานจ านวน 12 โครงการ งบประมาณที่ขอจดัตัง้ที่ได้รับอนมุตัิให้ใช้งบประมาณ 
จ านวน 9 โครงการ และ 1 โครงการ  ให้โอนงบประมาณไปตดังบของส านกังานมาตรฐาน 
วิชาการ  โครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณจ านวน  2 โครงการ 
                  ส านกัหอสมดุมีการด าเนินงานจดัหา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
หนงัสอื  ต ารา   วารสาร  ฐานข้อมลูตา่ง ๆ   ให้กบัคณะ / ภาควชิา/ หลกัสตูรโดยมีการ 
ก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจน  มีขัน้ตอน  กระบวนการ   รวมทัง้มวีธีิการจดัสรรงบประมาณ 
ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศอยา่งเหมาะสม   
                    ปีการศกึษา 2563  มหาวิทยาลยัมกีารจดัสรรงบประมาณในการพฒันา 
ห้องสมดุเป็นเงินทัง้สิน้ 21,222,937 บาท (ยี่สบิเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสองพนัเก้าร้อย 
สามสบิเจ็ดบาทถ้วน) มคีา่ใช้จ่ายจริงเป็นเงินทัง้สิน้  20,476,893.20 บาท 
(ยี่สบิล้านสีแ่สนเจ็ดหมื่นหกพนัแปดร้อยเก้าสบิสามบาทยี่สบิสตางค์) คดิเป็นร้อยละ 96.48 
ของงบประมาณที่ได้รับ โดยคา่ใช้จ่ายหลกัน ามาใช้ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทกุ 
ประเภทเป็นเงินทัง้สิน้ 10,022,595.52 บาท (สบิล้านสองหมื่นสองพนัห้าร้อยเก้าสบิห้าบาท 
ห้าสบิสองสตางค์)  คดิเป็นร้อยละ 48.94 ของคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
                  ในการด าเนินงานตามภาระหลกัของส านกัหอสมดุ  ได้มีการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน และให้บริการ  มีการใช้ระบบ 
ห้องสมดุอตัโนมตัิเพื่อ จดัเก็บ  เข้าถึง  และ ยืม-คืน  ทรัพยากรสารสนเทศ  มีการใช้ 
เทคโนโลยี RFID  เพื่อบริการ ยืม-คืน  ด้วยตนเอง รวมทัง้มีการบ ารุงรักษาระบบให้มี 
ประสทิธภาพอยา่งตอ่เนื่อง  มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับสบืค้นข้อมลูผา่นอินเทอร์เน็ต   
มีการตดิตัง้จดุ  WiFi  เพิ่มเติม   รวมทัง้หมด 10 จดุ มีการจดัท าและพฒันาปรับปรุงเว็บไซต์
ส านกัหอสมดุอยา่งตอ่เนื่อง จดัให้มีการบริการในรูปแบบตา่ง ๆทีเ่ป็นพืน้ฐาน  และใน 
รูปแบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์  ให้เกิดประสทิธิ ภาพรวดเร็ว ตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้    
มีการเปิดให้บริการในเวลาที่เหมาะสม   มีบริการสง่เสริมวชิาการ  การจดักิจกรรมสง่เสริม 
การใช้   รวมทัง้มีการท าประชาสมัพนัธ์ ขา่วสารในช่องทางตา่ง ๆ  ไปยงัผู้ใช้ 
                  
 

มรส.สหส.6.1.001 แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 2560–2564 
มรส.สหส.6.1.002 แผนด าเนินงานส านกัหอสมดุ 
ประจ าปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของส านกั 
หอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจดัหา 
ทรัพยากรสารสนเทศ ส านกัหอสมดุ ประจ าปี 
การศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.006 บนัทกึแจ้งเร่ืองงบประมาณ  
ประจ าปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.007 สรุปคา่ใช้จ่ายทรัพยากรสาร 
สนเทศ ประจ าปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.008 เอกสารการดแูละบ ารุงรักษา 
ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ  Aleph ประจ าปี 
การศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.009 จ านวนคอมพิวเตอร์และ 
อปุกรณ์ ส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.010 เว็บไซต์ส านกัหอสมดุ  
http://library.rsu.ac.th 
มรส.สหส.6.1.011 ช่องทางประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร 
ส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.012 แบบส ารวจความพงึพอใจ  
ประจ าปีการศกึษา 2563 

http://library.rsu.ac.th/


2. มี (1)+ การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินงาน  และมีการประเมิน 
กระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน 
              ในปีการศกึษา 2563  ส านกัหอสมดุมีทรัพยากรสารสนเทศรวมทัง้สิน้  
45,176,955  รายการ  (หนงัสอื 2,728 เลม่ วารสาร 577 ช่ือเร่ือง สือ่โสตทศัน์ 577 รายการ 
หนงัสอืพิมพ์ 4 ช่ือเร่ือง เอกสารจดหมายเหต ุ2,903 รายการ ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์ 45,170,166 รายการ) เมื่อเปรียบเทียบกบัปีการศกึษา 2562 มกีารจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวนทัง้สิน้ 42,741,148 รายการ  (หนงัสอื 2,625 เลม่ วารสาร 
611 ช่ือเร่ือง สือ่โสตทศัน์ 248 รายการ หนงัสอืพิมพ์ 5 ช่ือเร่ือง เอกสารจดหมายเหต ุ1,725 
รายการ ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 42,735,800 รายการ) ซึง่มีทรัพยากร
สารสนเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.40 
      ส าหรับคา่ใช้จา่ยทัง้หมดทีใ่ช้ในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 
คิดเป็นร้อยละ 72.23 ของคา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด ซึง่จ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทที่มีในส านกัหอสมดุ ปัจจบุนัมีจ านวนทัง้สิน้  45,384,584 
รายการ และมีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 45,170,166 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 99.52  ประกอบด้วยฐานข้อมลูตา่ง ๆ ได้แก่  

1. ฐานข้อมลู   Access Pharmacy      
2. ฐานข้อมลู  BioMed Central  
3. ฐานข้อมลู  Business Source Complete  
4. ฐานข้อมลู  CINAHL Plus with Full Text   
5. ฐานข้อมลู   eBook Collection     
6. ฐานข้อมลู  EBSCO Discovery Service  
7. ฐานข้อมลู  Education Research Complete   
8. ฐานข้อมลู   IEEE/IEL  
9. ฐานข้อมลู Matichon e-library     
10. ฐานข้อมลู  ProQuest Dissertation & Theses (PQDT)  
11. ฐานข้อมลู  Science Direct 
12. ฐานข้อมลู Scopus 
13. ฐานข้อมลู  ThaiLIS 
14. ฐานข้อมลู Wiley-Online Library 

                  ส าหรับการด าเนินงานด้านบริการในปีการศึกษา 2563  ด้วยจากสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ยงัคงมีอย่างต่อเนื่องส านกัหอสมดุจึงมีการปิดบริการในบาง
ช่วง   โดยในช่วงที่เปิดให้บริการปกติจะเปิดให้บริการตัง้แตว่นัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 08.30 
ถึง 19.00 น. และให้บริการในวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. รวมชั่วโมงเปิด
ให้บริการเฉลีย่ 10.5 ชัว่โมงตอ่วนั และมีบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าตลอดเวลาที่เปิด

 
มรส.สหส.6.1.013 แผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) 
ส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.014 สรุปจ านวนทรัพยากร 
สารสนเทศทัง้หมดของส านกัหอสมดุ ประจ าปี 
การศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.015 สรุปจ านวนและรายช่ือ 
ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ดัหา ประจ าปีการศกึษา  
2563 
มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการใช้บริการประจ า 
ปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.017 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ  
การใช้ห้องสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.018 สรุปจ านวนการอบรมการใช้ 
ฐานข้อมลูเพื่อชว่ยการวจิยั ประจ าปีการศกึษา2563 
มรส.สหส.6.1.019 สรุปจ านวนการสอน อบรม 
การใช้ฐานข้อมลูแก่นกัศกึษา   ประจ าปี 
การศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.020 สรุปและรายงานผลประเมิน 
การจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น ประจ าปีการศกึษา 
 2563 
มรส.สหส.6.1.021 รายงานสรุปผลการส ารวจ 
ความพงึพอใจ  ประจ าปีการศกึษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ให้บริการตัง้แต่เวลา 08.30 ถึง 18.30 น. รวมเวลาตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 10 
ชัว่โมงตอ่วนั มีบริการอิเลก็ทรอนิกส์ 24  ชัว่โมง ทัง้นีม้ีจ านวนผู้ เข้าใช้รวม 47,149 ครัง้ 
                   มีจ านวนการใช้บริการตา่งๆ รวม  677,815  ครัง้ (การเข้ามาใช้บริการ ณ จดุ
ห้องสมดุ  100,935  ครัง้  และการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์   576,880 ครัง้)  
                   มีการด าเนินงานการบริการสง่เสริมวิชาการ ในเร่ืองตา่งๆ  ได้แก่ การจดั
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ  9  สาขา 250 ราย การแนะน า / สอนการใช้และอบรมวิธีการ
สบืค้นข้อมลูให้กบันกัศกึษา 10  หลกัสตูร  190 ราย  และอาจารย์ จ านวน  21 หลกัสตูร  3 
หนว่ยงานรวม 74 ราย มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น จ านวน  4  ครัง้ นิทรรศการ
สง่เสริมการอา่น จ านวน 8  ครัง้ และการจดับอร์ดขา่วสารท่ีนา่สนใจ จ านวน 29 ครัง้ 
                     ส านกัหอสมดุมีการส ารวจความพงึพอใจเป็นประจ าทกุปี   ส าหรับผลการ 
ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ประจ าปีการศกึษา 2563  ระดบัความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมดุทีม่ีตอ่บริการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มค่ีาเฉลี่ย  4.43  โดยข้อค าถามมจี านวน 20 ข้อ  และข้อทีม่ีคา่เฉลีย่สงูสดุ 3  อนัดบั
แรกได้แก่  การเข้าถึงฐานข้อมลูออนไลน์และ eBook งา่ย และสะดวก กบั มกีาร
ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารในหลายชอ่งทางและทนัตอ่เหตกุารณ์ มคีา่เฉลีย่เทา่กนั  4.62  
รองลงมาคือ บคุลากรห้องสมดุมคีวามกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ มีคา่เฉลีย่ 
4.59  และบคุลากรห้องสมดุม ีบคุลกิภาพและการสือ่สารท่ีเหมาะสม กบั การเข้าถงึข้อมลู
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุง่ายและสะดวก มีคา่เฉลีย่เทา่กนั 4.58  ส าหรับข้อที่มี
คา่เฉลีย่ 3 อนัดบัสดุท้าย  ได้แกท่รัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพยีงพอมคีา่เฉลีย่ 4.26  
ทรัพยากรสารสนเทศตรงกบัความต้องการมคีา่เฉลีย่ 4.14 และทรัพยากรสารสนเทศทกุ 
ประเภทมีความทนัสมยัและครอบคลมุทกุสาขาวชิามคีา่เฉลีย่ 4.04 
3. มี (2)+ การปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
                   ส านกัหอสมดุได้มีการน าผลประเมินความพงึพอใจมาทบทวนในการประชมุ   
และหาแนวทางในการด าเนินงานและบริการเร่ืองห้องสมดุในด้านตา่ง ๆ  ให้ตรงตอ่ความ 
ต้องการของผู้ใช้  และเพื่อวางแผนพฒันาห้องสมดุตอ่ไป  
                    ส าหรับในปีการศกึษา  2563   ได้มีการน าผลประเมนิความพงึพอใจจาก 
ปีการศกึษา 2562  มาพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานตอ่ไปซึง่ผลประเมิน 2 ล าดบัสดุท้าย 
ได้แก่  เทคโนโยลสีารสนเทศมีความทนัสมยั /อปุกรณ์เพยีงพอแกก่ารให้บริการ และ  
ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทมีความทนัสมยัและครอบคลมุทกุสาขาวิชา ซึง่ในปี 
การศกึษา 2563 ส านกัหอสมดุได้มีการพฒันาเร่ืองการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศอยา่งตอ่ 
เนื่อง   มีการบอกรับทรัพยากรอเิลก็ทรอนิกส์มากขึน้ โดยมีการใช้งบประมาณในการบอกรับ 
ทรัพยากรสารสนเทศถึงร้อยละ 72.23  และมีความร่วมมือในการสร้างเครือขา่ยการใช้ 
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนักบัมหาวิทยาลยัทัง้ของรัฐและเอกชน  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ 
มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและใช้ร่วมกนัได้  เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณ 

มรส.สหส.6.1.022 รายงานการประชมุคณะ 
กรรมการบริหารส านกัหอสมดุ ประจ าปี  
การศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคณุลกัษณะ 
โปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service) 
มรส.สหส.6.1.025 หน้าจอการสบืค้น Tu-Thaipul 
มรส.สหส.6.1.026  เว็บไซต์ฐานข้อมลูไผ ่
และกญัชา 
มรส.สหส.6.1.027 รายงานผลการใช้โปรแกรม  
Turnitin ในการตรวจการคดัลอกผลงานปี พศ.2563 
 



แตม่ีทรัพยากรสารสนเทศจ านวนเพิ่มขึน้   โดยในปีการศกึษา 2563  เครือขา่ยความร่วมมือ 
ได้ขยายสมาชิกเพิม่ขึน้อีก 1  แหง่ รวมเป็น 11 แหง่   ส าหรับในด้านเทคโนโยลสีารสนเทศ 
มีความทนัสมยั /อปุกรณ์เพียงพอแก่การให้บริการ  ส านกัหอสมดุมีการพฒันาด้านเทคโน 
โลยีสารสนเทศโดยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศทางออนไลน์  ทัง้นีส้บืเนื่อง 
จากสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19  ท าให้ส านกัหอสมดุต้องงดการให้บริการ 
การเข้าใช้ทางกายภาพ  อยูเ่ป็นระยะ ดงันัน้การพฒันาในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็น 
เร่ืองส าคญัที่ทางส านกัหอสมดุมกีารบริหารจดัการให้มีบริการออนไลน์ตา่ง ๆ  ได้แก่ บริการ 
ตอบค าถามทางออนไลน์  (Ask a librarian)  การบริการฐานข้อมลูออนไลน์  การประชา 
สมัพนัธ์ผา่นช่องทางออนไลน์ตา่ง ๆ เป็นต้น  
                  ส านกัหอสมดุมีการช่วยเหลอืและสง่เสริมงานวิจยัให้แก่อาจารย์และนกัวิจยัมา  
อยา่งตอ่เนื่อง  ทัง้นีส้ านกัหอสมดุมีการบอกรับฐานข้อมลูเพื่อการวิจยัทีม่ีช่ือเสยีงและ  
เป็นท่ียอมรับในแวดวงนกัวจิยั ได้แก่  ฐานข้อมลู  Scopus   มาตัง้แตปี่ 2560 จนถึงปัจจบุนั   โดย 
พร้อมทัง้มีการสง่เสริมการใช้  และแนะน าการใช้ให้กบัอาจารย์    และนกัวิจยัซึง่ตลอดปี  
2560-2563   มีอาจารย์และนกัวจิยัให้ความสนใจในการใช้ฐานข้อมลู Scopus   เป็นแหลง่ 
ตีพิมพ์ผลงานทางด้านงานวจิยั  และแหลง่หาข้อมลูการอ้างอิงผลงานของตนเอง 
ปัจจบุนัอาจารย์ นกัวิจยั  ของมหาวิทยาลยัรังสติมีผลงานท่ีตีพมิพ์อยูใ่นฐานข้อมลู Scopus 
ทัง้สิน้จ านวน  1,895  รายการ     
                   ส านกัหอสมดุมีหน้าที่สง่เสริม  สนบัสนนุ  ให้อาจารย์  นกัวิจยั  นกัศกึษา   
สามารถท างานวจิยัออกมาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  จงึมีการจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อสง่เสริม
สนบัสนนุให้อาจารย์  นกัวิจยั  และนกัศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา   ทัง้นีต้ัง้แตปี่การศกึษา  
2560  มหาวิทยาลยัได้มีการบอกรับโปรแกรม Turnitin   ซึง่เป็นโปรแกรมการตรวจจบั 
การคดัลอกวรรณกรรม   ซึง่มหาวิทยาลยั ให้ความส าคญัในเร่ืองการคดัลอกวรรณกรรม 
ในงานวิจยั  และงานเขียนทางวิชาการ    ส านกัหอสมดุจึงท าหน้าที่เป็น ศนูย์กลางในการ 
ให้ข้อมลู  ค าแนะน า และจดัอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin   นอกจากนีไ้ด้มีการจดัหา 
โปรแกรมอื่น ๆ  มาสนบัสนนุการท าวิจยัเพื่อใช้ในการบริหารจดัการเก่ียวกบับรรณานกุรม   
เช่น  Mendeley  / Zotero   เป็นต้น   ในปี 2563   มีผู้ลงทะเบียนใช้โปรแกรม Turnitin   
ทัง้อาจารย์และนกัศกึษารวมจ านวน  680 ราย    ผลงานท่ีสง่เข้าตรวจในระบบรวม  6,825  
รายการ 
                    ในปีการศกึษา 2563  ส านกัหอสมดุยงัคงใช้แนวทางการปฎิบตัิในเร่ืองการ 
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  และการบริหารจดัการน ามาใช้กบังานห้องสมดุโดยด าเนินงาน 
ตอ่เนื่องจากเร่ืองห้องสมดุสเีขียวเมื่อปีการศกึษา 2561  มาเป็นส านกังานสเีขียวในปี 2562 
และด าเนินงานมาอยา่งตอ่เนื่องถึงปี 2563  และยงัคงด าเนินการมาจวบจนปัจจบุนัโดยใช้ 
แนวทางและเป้าหมายในการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยมีการบริหารจดัการตามข้อก าหนด 
เกณฑ์มาตรฐานของกรมสง่เสริมคณุภาพและสิง่แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและ 
สิง่แวดล้อม  ทัง้นี ้ ส านกัหอสมดุได้ปฏิบตัิตามมาตรการตา่ง ๆ  เพื่อเป็นการจดัการสิง่ 



แวดล้อมที่ดี และมีการเปลีย่นพฤติกรรมในส านกังาน เพื่อลดการใช้พลงังาน  และริเร่ิม 
กิจกรรมทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมตลอดปีอยา่งตอ่เนื่อง  และได้เข้ารับการประเมินส านกั  
งานสเีขยีวในระดบัพืน้ท่ี และระดบัประเทศ  นอกจากนีเ้พื่อแสดงให้เห็นถึงการพฒันาที่ 
ยัง่ยืนเร่ืองการเป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม ส านกัหอสมดุได้รับรางวลัชนะเลศิห้องสมดุสเีขียว 
ประจ าปี 2020 จากสหพนัธ์นานาชาติแหง่สถาบนัและสมาคมห้องสมดุ(IFLA-International 
Federation of Library Associations and Institutions) รางวลันีม้ีห้องสมดุกวา่ 50 แหง่ 
ทัว่โลก สง่ผลงานเข้าร่วมพจิารณารางวลัมีห้องสมดุเข้ารอบสดุท้ายจ านวน 6 แหง่ ได้แก่ 
ห้องสมดุจากประเทศจีน  โครเอเชีย ฮงัการี  เซเนกลั ศรีลงักา  และไทย  และผลการตดัสนิ 
รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ 
4. มี (3)+ มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
                  ในปีการศกึษา 2563  ส านกัหอสมดุยงัคงมกีารพฒันาทัง้ในเร่ืองทรัพยากร 
สารสนเทศ  และการให้บริการเชิงรุกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศที่หลาก 
หลาย  และเข้าถงึได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว  และจากหลายแหลง่ข้อมลู  มีการจดัหา 
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมลูที่ครอบคลมุสาขาวชิาตา่ง ๆ    มีการพฒันาฐาน 
ข้อมลูเฉพาะเร่ืองกญัชาและไผ่มาตัง้แตปี่ 2562 ถึงปัจจบุนั    นอกจากนีม้ีการเข้าร่วมเป็น 
เครือขา่ย TU-THAIPUL  ซึง่เป็นความร่วมมือในการยมืทรัพยากรระหวา่งห้องสมดุ   
(Resource sharing)  ของมหาวทิยาลยัรัฐและเอกชนรวม 11  แหง่ (มหาวิทยาลยัเอกชน   
8 แหง่  และรัฐ  3  แหง่)  ได้แก่ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ   ส านกัหอสมดุและศนูย์ 
การเรียนรู้  มหาวิทยาลยักรุงเทพ    ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยั  หอการค้าไทย   ศนูย์ 
สนเทศและหอสมดุมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัสยาม  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช   หอสมดุแหง่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหดิล  และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดย 
ในปี 2563 มีห้องสมดุเพิ่มเป็นเครือขา่ยอีก 1 แหง่  คือ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัพายพั   
ในปีการศกึษา 2563  มีผู้ใช้บริการยืมเอกสารจากห้องสมดุอื่นจ านวน 31 ราย 
61 รายการ  
                   ด้านอาคาร สถานท่ี   นบัแตส่ านกัหอสมดุมีการด าเนนิการในเร่ือง  5  ส  จนถึง 
7 ส  และมุง่ไปสูก่ารเป็น  Green  Library   มาตัง้แตต้่นปีการศกึษา 2559  ตอ่เนื่องมา 
ถึงปัจจบุนั  ทัง้นีส้ านกัหอสมดุได้มีการด าเนินการในเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั   เพื่อให้เกิดความ
สมัฤทธิผลอยา่งยัง่ยืน  การใช้หลกั 1A3Rs การลดการใช้กระดาษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบนัทกึสถิตกิารใช้ไฟฟ้ารายเดือนของอาคารหอสมดุ  การคดัแยกขยะประเภท 
ขวดน า้พลาสติก  แก้วน า้พลาสตกิเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม ่(Recycle)   มีการพฒันา 
พืน้ท่ีสเีขียวทัง้บริเวณลานชัน้ 2  และหน้าอาคารส านกัหอสมดุ  รวมทัง้การศกึษาดงูาน 
เพื่อกระตุ้นการรับรู้และสร้างความเข้าใจเร่ืองการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและการเป็นห้องสมดุ 
สเีขียวตามข้อก าหนดของสมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยฯ  ให้แก่บคุลากร ส านกัหอสมดุ 

มรส.สหส.6.1.028  สรุปสถิติจ านวนการยืม 
ทรัพยากรสารสนเทศเครือขา่ยความร่วมมือ  
Tu-Thaipul  ปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.029 รายงานประเมินโครงการ 
ส านกังานสเีขียวและห้องสมดุสเีขียวตาม PDCA   
ประจ าปีการศกึษา 2563 
มรส.สหส.6.1.030 สรุปผลการตรวจประเมิน 
ส านกังานสเีขียว (Green office)  ระดบัพืน้ท่ีและ
ระดบัประเทศ ปี พ.ศ.2562 (ผล 3 ปี) 
มรส.สหส.6.1.031 ประมวลภาพการเข้ารับรางวลั 
ระดบัทอง ส านกังานสเีขยีว ปี พ.ศ.2562 
มรส.สหส.6.1.032  ผลประกวดรางวลัชนะเลศิ 
ห้องสมดุสเีขยีว การพฒันาอยา่งยัง่ยืน    
(IFLA Green Library Award) 
มรส.สหส.6.1.033  การให้บริการออนไลน์ตา่ง ๆ  
ของส านกัหอสมดุ 
มรส.สหส.6.1.034 การขยายเวลาก าหนดคืน 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
มรส.สหส.6.1.035   มาตรการตา่ง ๆ ในการป้องกนัใน
การเข้าใช้บริการพืน้ท่ีห้องสมดุ   



ได้รับการประเมินให้เป็นห้องสมดุสเีขียว  ตามเกณฑ์การประเมินของสมาคมห้องสมดุ 
แหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  ในปีการศกึษา 2561  
และในปี 2562 ส านกัหอสมดุได้รับการประเมินป็นส านกังานสเีขียวในระดบัพืน้ท่ี และ
ระดบัประเทศ โดยได้รับ โดยได้รับคะแนนในระดบัดีเยีย่ม   (ระดบัเหรียญทอง)  และเข้ารับ 
มอบรางวลัตราสญัลกัษณ์ G-Green (ระดบัทอง-ดีเยี่ยม) จากนายวราวธุ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ในเดือนธนัวาคม  2562 (ผลการตรวจ
ประเมินมีอาย ุ3 ปี) ส านกัหอสมดุได้พฒันาการด าเนินงานในกิจกรรมตา่ง ๆ  มุง่ไปสูก่ารเป็น 
ส านกังานสเีขียวGreen office  โดยมีการก าหนดมาตรการตา่ง ๆ  เพื่อลดการใช้พลงังาน 
และทรัพยากรสร้างส านกึการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมภายในหนว่ยงานให้เกิดเป็น 
รูปธรรม  และสามารถเป็นหนว่ยงานตวัอยา่งให้กบัมหาวิทยาลยัได้น าวิธีการด าเนินงาน 
ตา่ง ๆ  ไปใช้ได้และช่วยให้มหาวทิยาลยัสามารถลดงบประมาณและคา่ใช้จา่ยที่เสยีไป   
อีกทัง้เป็นการ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในท่ีท างาน  และที่ส าคญัชว่ยให้เกิดการลดลงของ 
สภาวะก๊าซเรือนกระจกทีเ่ป็นปัญหาท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนลงได้      
            ในปี 2563 ส านกัหอสมดุยงัได้รับรางวลัชนะเลศิห้องสมดุสเีขียวระดบัชาติ 
(IFLA Green Library Award) ประจ าปี ค.ศ. 2020 จากสหพนัธ์นานาชาติแหง่สถาบนั 
และสมาคมห้องสมดุ (IFLA - International Federation of Library Associations 
and Institutions) ซึง่เป็นการสง่เสริมให้ห้องสมดุมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกบั 
เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs)  และเป็นองค์กรที่ใสใ่จตอ่การ
เปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อม   โดยในปี 2020  มีห้องสมดุกวา่ 50 แหง่จาก 35 ประเทศ  
ทัว่โลก สง่ผลงานเข้าร่วมพจิารณารางวลั  โดยมี 6 ห้องสมดุที่เข้ารอบสดุท้ายจาก 6 ประเทศ   
ได้แก่  จีน  โครเอเชีย ฮงัการี  เซเนกลั  ศรีลงักา  และประเทศไทย  และผลการตดัสนิ 
รางวลัชนะเลศิ  ได้แก่   ประเทศไทย   คือ ส านกัหอสมดุ  มหาวิทยาลยัรังสติ 
            ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  (COVID-19)  ในช่วงปี 2563 ยงัคง 
มีการระบาดอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง  มาตัง้แตเ่ดือน ม.ค.64 และยงัคงด าเนินมาถงึปัจจบุนั  
ส านกัหอสมดุได้มกีารด าเนินการให้บริการแก่ผู้ใช้ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ด้วยการ 
ให้บริการห้องสมดุดจิิทลั ผา่นระบบออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสน 
เทศอิเลก็ทรอนิกส์   มีบริการตอบค าถามและแนะน าการใช้ข้อมลูตา่ง ๆ 
ผา่นออนไลน์ในช่องทางอีเมล์ / เฟสบุ๊ค / Ask a librarian และมีการประชาสมัพนัธ์บริการ 
และวิธีใช้บริการประเภทตา่ง ๆ ให้ผู้ใช้ทราบอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้มีการขยายก าหนดคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ (หนงัสอื) ให้อตัโนมตัิ โดยผู้ใช้ไมต้่องกงัวลเร่ืองการคืนเกินก าหนดและไมค่ิด
คา่ปรับ  แม้วา่ในช่วงเวลาดงักลา่ว มหาวิทยาลยัจะปิดท าการ และมีการเรียนการสอนผา่น
ออนไลน์ บคุลากรส านกัหอสมดุทกุคนท างานจากบ้าน (work from home) บรรณารักษ์ 
ท าหน้าที่ให้บริการตอบค าถามผา่นระบบออนไลน์   ทัง้นีใ้นช่วงเวลาที่มีการเปิดท าการ  
ส านกัหอสมดุก็มีมาตรการการป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โรคอยา่งเคร่งครัดเข้มงวด 
เพื่อความปลอดภยัของทัง้ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบตัิงาน 



5. มี (4)+ มีแนวทางปฏบิัตทิี่ด ี โดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ยนืยนั   
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีได้ชดัเจน 
ผลการด าเนินงาน 
ส านกัหอสมดุมีแนวทางในการปฏิบตัิที่ดี  ดงันี ้ 

1. เป็นอาคารท่ีมีการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม  โดยในปี 2562   
ส านกัหอสมดุมกีารมุง่สูก่ารเป็นส านกังานสเีขียว  (Green Office)  โดย 
มกีารพฒันาตอ่ยอดจากการเป็นห้องสมดุสเีขยีว  (Green Library)  เมื่อปี
การศกึษา  2561  ทัง้นีส้ านกัหอสมดุได้มีการปฏิบตัิและน าแนวทางที่ดมีาบริหาร
จดัการกิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในการท างานโดยเร่ิมจากกิจกรรม 5  ส   
ไปสู ่ 7 ส   การใช้หลกัแนวปฏิบตัิ1A3Rs  มีการด าเนินงานเร่ืองห้องสมดุ 
สเีขียวจนได้รับการประเมินให้เป็นห้องสมดุสเีขยีว  ตามเกณฑ์การประเมิน 

ของสมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ  และไปสูก่ารเป็นส านกังานสเีขียวในปีการศกึษา 2562   
ได้ผา่นการรับการตรวจประเมินส านกังานสเีขียวทัง้ในระดบัพืน้ท่ี  
และระดบัประเทศ  โดยได้รับคะแนนในระดบัดเียี่ยม   (ระดบัเหรียญ 
ทอง)  และมอบรางวลัตราสญัลกัษณ์ G-Green (ระดบัทอง-ดีเยี่ยม)   

โดยส านกัหอสมดุมีการน าแนวปฎิบตัิและมีการบริหาร จดัการรวมถึงการ

ด าเนินงานตามมาตรฐานส านกังานสเีขียว  เพื่อให้สามารถจดัการให้เกิด

สิง่แวดล้อมทีด่ีภายในองค์กร  และมีแนวทางในการอนรัุกษ์การใช้พลงังาน 

และทรัพยากรอยา่งมีคณุคา่ ลดการใช้ไฟฟ้า  การใช้น า้  เชือ้เพลงิ  กระดาษ วสัดุ

อปุกรณ์ตา่ง ๆ  ท าให้สามารถลดภาระและประหยดังบประมาณในเร่ือง 

ดงักลา่วอยา่งเห็นผลชดัเจน  อีกทัง้ยงัสามารถปรับเปลีย่นเปลีย่นพฤติกรรม 

ของบคุลากร ในส านกังานให้ตระหนกัในเร่ืองการใช้พลงังานตา่ง ๆ   

อยา่งยัง่ยืน  ทัง้นีใ้นปีการศกึษา 2563 ส านกัหอสมดุยงัได้รับรางวลัชนะ 

เลศิห้องสมดุสเีขียว (IFLA Green Library  Award) ประจ าปีค.ศ. 2020   

จากสหพนัธ์นานาชาติแหง่สถาบนัและสมาคมห้องสมดุ  (IFLA   

International Federation of Library Associations and Institutions)  

ซึง่เป็นการสง่เสริมให้ห้องสมดุทีม่ีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมาย 

การพฒันาที่ยัง่ยืนของสหประชาชาติ และเป็นองค์กรที่ใสใ่จตอ่การเปลีย่น 

แปลงของสภาวะแวดล้อม   โดยมีห้องสมดุกวา่ 50 แหง่ทัว่โลก สง่ผลงาน 

เข้าร่วมพิจารณารางวลั  ซึง่ผลการตดัสนิรางวลัชนะเลศิได้แก่  ส านกั 

หอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ  

 
มรส.สหส.6.1.036 เว็บไซต์ห้องสมดุสเีขียว  
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ  
http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/ 
มรส.สหส.6.1.037 เว็บไซต์ส านกังานสเีขียว  
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ 
http://library.rsu.ac.th/greenoffice/ 
มรส.สหส.6.1.038 สรุปจ านวนบทความอาจารย์ 
ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมลู Scopus  
มรส.สหส.6.1.039  สรุปผลการด าเนินงาน 
ความร่วมมือเครือขา่ย Tu-Thaipul  ประจ าปี 
การศกึษา 2563 
 

http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/
http://library.rsu.ac.th/greenoffice/


2. การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์   มีการจดัหาทรัพยากร 
สารสนเทศ และฐานข้อมลูตา่ง ๆ ครอบคลมุตามสาขาวิชา  ในปี 2563   
มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.40  นอกจากนีย้งัมีฐาน 
ข้อมลูเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบักญัชาและไผ ่ท่ีรวบรวมแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ 
เพื่อเป็นข้อมลูให้กบัผู้ใช้ได้เข้าถงึได้อยา่งสะดวก  มฐีานข้อมลูที่เป็นท่ี 

       ยอมรับในระดบันานาชาต ิ  เช่น  Science Direct  /  IEEE/IEL  /  
       Wiley-  Online Library / ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) / 
       Business Source Complete / CINAHL  Full Text  ซึง่ 
       จ านวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 99.52 
3. แนวทางการให้บริการออนไลน์แก่ผู้ใช้ในชว่งสถานการณ์โรคระบาด 

โควิด-19  โดยมีการจดัให้มีบริการออนไลน์ในช่องทางตา่ง ๆ  ได้แก่  การ
บริการตอบค าถามออนไลน์ได้แก ่ อีเมล์  เฟสบุ๊ก  และ Ask a librarian  
นอกจากนีย้งัมีฐานข้อมลูทัง้ทางสายวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ทางด้าน
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  ที่ใช้ผา่นออนไลน์จากเครือขา่ยภายนอก  
ทัง้นีม้ีการอ านวยความสะดวกในการเข้าถงึข้อมูลฉบบัเตม็ผา่น VPN  โดย
การท าคูม่ือเพื่อช่วยผู้ใช้ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีโปรแกรมการ
ตรวจสอบการคดัลอก (โปรแกรม Turnitin)  เคร่ืองมือการจดัการ
บรรณานกุรม Mendeley / Zotero  นอกจากนีย้งัมีการให้บริการ
ฐานข้อมลูอื่น ๆ  ที่ส านกัพิมพ์เปิดให้มกีารเปิดให้ใช้ฟรีในช่วงสถานการณ์
โควิด-19  

4. มีฐานข้อมลูเพื่อนบัสนนุการวิจยัของมหาวิทยาลยั  โดยมีการบอกรับ 

ฐานข้อมลู  Scopus  อยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตปี่ 2560   ซึง่เป็นฐานข้อมลู 
ระดบันานาชาติที่ส าคญัในการจดัอนัดบัความสามารถทางการวิจยั  
ของหนว่ยงานและมหาวิทยาลยัตา่งๆ  ทัว่โลก (World University Rankings)   
ทัง้นีอ้าจารย์  นกัวจิยั  นกัวชิาการ  ตลอดจนนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั   
จะได้มีโอกาสเข้าถึง  ศกึษาและค้นคว้าผลงานวิจยัจากประเทศตา่ง ๆ    
ทัว่โลกได้อยา่งสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้  และสามารถพฒันาศกัยภาพงานวจิยั 
ได้อยา่งตอ่เนื่อง   ในปีการศกึษา 2563  มีอาจารย์ผลติงานวิจยัจ านวน 

       รวม 212  บทความ  มีสถิตกิารใช้รวม 20,287ครัง้   
5. การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัห้องสมดุของรัฐและเอกชน  ได้แก่  

เครือขา่ย   Tu-Thaipul  ซึง่เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหวา่ง 
ห้องสมดุ  (Resource sharing)  ในปีการศกึษา 2563 ได้มีการขยาย  
เครือขา่ยเป็น  11  แหง่ ได้แก ่ส านกัหอสมดุและคลงัความรู้  มหา 
วิทยาลยัมหิดล  และส านกังานวทิยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ   ส านกัหอสมดุและศนูย์การเรียนรู้  



มหาวิทยาลยักรุงเทพ    ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยั หอการค้าไทย    
ศนูย์สนเทศและหอสมดุมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   ส านกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ     ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัสยาม  ส านกัหอสมดุ  
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช   หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
และส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัพายพั โดยผา่นระบบ EDS  (EBSCO  
Discovery Service)   ทัง้นีเ้พื่อเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั  
และที่ส าคญัเป็นการชว่ยองค์กรในการ ประหยดังบประมาณลงได้จ านวน 
มาก  แตส่ามารถมีทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มมากขึน้  ส าหรับใน 
ปีการศกึษา  2563  มหาวิทยาลยัรังสติสามารถลดงบประมาณการจดัซือ้
ทรัพยากรสารสนเทศจากความร่วมมือ Tu-Thaipul  เป็นจ านวนเงิน  
55,412   บาท  จากการยืมระหวา่งห้องสมดุ 11 แหง่ซึง่เป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกนั  รวมทัง้สิน้  2,052 รายการ   โดยการยมืจากผู้ใช้
มหาวิทยาลยัรังสติมีจ านวน  61 รายการคิดเป็นร้อยละ 5.95                            

 


